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Kapacita  50 litrov

Dostupná farebnosť

Plastové odpadkové koše

Plastové odpadkové koše výborne riešia finančnú stránku potreby pre ich nízku cenu. Všetky modely plastových 

odpadkových košov je možné pripevniť na stenu, tiež na kovový stĺpik či dopravnú značku, zábradlie, verejné 

osvetlenie a podobne. Manipulačná kľučka so zámkom umožňuje nádobu vysypať a súčasne chráni pred 

nežiadúcou manipuláciou. Modely DINOVA a STRADA patria bezkonkurenčne k najpoužívanejším vonkajším 

odpadkovým košom v celej Európe. Všetky koše je možné kombinovať spoločne s kovovou schránkou a vznikne

tak kôš pre zber psích exkrementov.

Dino Strada Dinova - najpredávanejší plastový kôš
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Kovové odpadkové koše

Robustné a stabilné odpadkové koše s dlhoročnou životnosťou sú vyrobené zo žiarovo pozinkovaného plechu, 

nehrdzavejúcej  ocele či hliníku. Jednoduché spôsoby uchytenia koša umožňujú ľahkú manipuláciu pri 

vysypávaní odpadkov. Na prianie odberateľa sú koše lakované vysoko kvalitným lakom podľa vzorkovníka RAL. 

Kadžý model kovového koša obsahuje trojhrannú kľučku ovládanú zámkom zabraňujúcu nežiadúcej manipulácii. 

Tiež problém cigaretových nedopalkov je vyriešený vďaka integrovaným uzavretým otvorom pre nich.  Niektoré

typy kovových košov je možné designovať podľa priania zákazníka.

Koše sú v prevedení žiarový zinok, možnosť komaxitovej farby podľa vzorkovníka RAL.
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Vďaka svojej manipulácii na kolieskach, odolnejšiemu nekorodujúcemu materiálu, ľahkosti a kompaktnosti nádoby 

nielenže suplujú v súčasnosti ešte používané plechové kontajnery, ale zďaleka ich predstihujú. O tom svedčí 

skutočnosť užívania týchto plastových nádob v modernej Európe a to už celé desaťročia. Ako materiál je použitý 

HDPE s nízkym obsahom recyklátu s požiadavkami na maximálnu pevnosť za všetkých podmienok. 

Neoddeliteľnou súčasťou našej ponuky týchto plastových nádob je možnosť voľby ľubovoľného vhadzovacieho 

otvoru podľa typu použitej odpadovej suroviny, ale tiež napr. použitie ako mobilný odpadkový kôš.

Plastové nádoby

Ľahké skladovanie Uloženie kolieska 

na nádobu

Retiazkový zámok 

vrátane kľúča

Možnosť riešenia 

separácie nacvak. klipov

Kapacity  60, 80, 120, 140, 240, 360 a 370 litrov

         Dostupná farebnosť
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60 l 80 l 120 l 140 l 240 l



Kapacity  500 l – 1100 l

Dostupná farebnosť

Plastové kontajnery

500 l 660 l

1100 l 1100 l

Separačný vhoz

pre plasty a sklo

Separačný vhoz

pre papier

Otočné koliesko

s brzdou

Retiazkový zámok

vrátane kľúča

770 l
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Plastové kontajnery sú odpoveďou na meniace sa požiadavky trhu, kde podstatnú rolu začína hrať životnosť 

a ich vzhľad po celú dobu používania. Spolu s výbornou manipuláciou, nehlučným prevozom, nízkou váhou 

predlžujúcou životnosť vyklápacích zariadení a možnosťou úpravy na zber všetkých zložiek TKO znamenajú pre

užívateľov úsporu peňazí a času. Plastové kontajnery dodávame I v rôznych prevedeniach pre separáciu (sklo, 

papier, tetrapak).



Nádoby na bioodpad
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Plastové nádoby na bioodpad dodávame v objemoch 120 – 1100 litrov. Nádoby sa dodávajú v prevedení bez roštu

alebo v prevedení s roštom. Tento rošt má za účel oddeliť tuhú  a tekutú časť bioodpadu. Nádoby sú ďalej  vyba-

vené dierovaním po stranách trupu. Veko je možné dodať v prevedení s odvetrávaním. Na naše plastové nádoby

 je použitý HDPE s nízkym obsahom recyklátu s požiadavkami na maximálnu pevnosť za všetkých podmienok.

Odvetrávania veka   Rošt pre oddelenie  Vetracie otvory   

 tuhej a kvap.časti

Kapacity  500 l – 1100 l

Dostupná farebnosť



Separačné zvony

7 Kompletnú ponuku nájdete na www.komunalna-technika.sk

Robustná a pevná konštrukcia, kvalitný polyetylén PE a modern technológie rotačného tvárenia používaného 

na ich výrobu zaisťuje ich odoslanť proti mechanickému poškodeniu a nepriaznivým atmosferickým podmienkam. 

Oproti kovovým nádobám sú ľahké a nekorodujú. Výnimočná mechanická a chemická odolnosť polyetylénu 

umožňuje ich použitie na rôzny odpad určený k recyklácii. Nádoby sú ponúkané v rôznych farebných prevede-

niach rozlišujúce druh odpadu, na ktorý sú určené. Môžu byť tiež za príplatok označené erbom mesta či názvom 

firmy. Nádoby tohoto druhu sa vyprázdňujú jednoduchým spôsobom pomocou dvoch štandardných žeriavových  

očí (HDS). Jedným okom sa nádoba zdvihne a druhým vysype. Na  nádoby sa vzťahuje trojročná záručná doba.

Kapacity  1300 l - 3500 l

Dostupná farebnosť

Separačné zvony sú veľmi praktické, pevné a atraktívne. Stávajú sa veľmi populárne v mnohých európskych 

krajinách. Ich vhodné riešenie umožňuje ľahkú a rýchlu obsluhu štandardného zdviháku typu HDS. Vďaka 

originálnej konštrukcii a modernému design majú estetický vzhľad, ktorý umožňuje umiestniť jednu alebo viac 

nádob na exponovaných miestach, na sídliskách, parkoviskách a iných miestach pre chodcov.



Mestský mobiliár
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Ponúkame mestám a obciam všetky prvky mestského mobiliáru – lavičky, kvetináče, stojany na bicycle, 

zahradzovacie stĺpiky, zábrany, dopravné zrkadlá, vitríny, stromové mriežky, zásobníky na piesok, soľ a podobne..



Kapacity  3 m, 4 m3, 5 m33

 Nerezový dvojitý bubon Vhoz na  sklo Vhoz s klapkou Bezpečnostná
pre zmiešaný odpad   protipodlaha

Podzemné kontajnery
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Kovový kontajner          

Bezpečnostná

protipodlaha 

Vhoz

Betónový zberač 



Kapacity  0,6 m3, 1,3 m3, 3 m3, 5 m3

Dostupná farebnosť  vrchnáku

Plastový vrchnák

Vysokopevné
 vrece

Voliteľná dekorácia
(drevo alebo kov)

Plastový trup

Polopodzemný system Bagio je moderným a efektívnym riešením

pre zber odpadu. Bagio kombinuje komfortnú veľkosť nadzemnej

(viditeľnej) časti s veľkým objemom podzemnej časti, odpad je 

naviac vďaka svojej váhe a vplyvom gravitácie automaticky hutnený

a tak je kontajner schopný prijať niekoľko násobne viac odpadu ako

klasický kontajner.

Bagio je vyrobený z vysoko odolného polypropylene a disponuje 

robustnou konštrukciou a preto nie je zaťažovaný nutnosťou údržby. 

Vzhľadom k tomu, že odpad je uložený prevažne pod úrovňou zeme, 

kde je vplyvom nižších teplôt chladený, dochádza k spomaľovaniu 

vzniku baktérií a zároveň minimalizovaniu zápachu.

Polopodzemné kontajnery

Bagio
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Rotopress
Nadstavba je perfektne tesná, labyrintové tesnenie 

bubna a masívne tesnenie zbernej vane pod bubnom

zaistí, že nedôjde k úniku kvapalín, pachu a popola pod 

nadstavbu. Nadstavba M-U-T Rotopres je pri rovnakom

objeme o cca 800 kg ľahšia ako nadstavba s lineárnym 

stlačovaním, čo zvyšuje možnosť vyťaženia vozidla a

odvoz väčšieho množstva odpadu (iba rotačný bubon), 

z čoho plynú menšie požiadavky na údržbu a opravu.

-  malý zadný previs nadstavby zlepšuje manévro-

   vaciu schopnosť  vozidla

-  priaznivé zaťažovanie  podvozku počas  plnenia

-  podvozok je zaťažovaný rovnomerne na prednej   

  aj  zadnej     náprave

-  univerzálny  rozsah  použitia  pre všetky   druhy

  odpadu (papier,   plast,   popol,  zmiešaný  odpad 

  vrátane  bioodpadu)

Nadstavba Rotopres môže byť dodaná s umývacím zariadením odpadových nádob (ABRA), kde v jednom cykle 

dôjde ako k výsypu odpadu, tak aj k umytiu zbernej nádoby.

Nadstavby MUT Rotopress
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Nadstavby MUT
 Variopress a Powerpress

Variopress Powerpress
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• Nadstavba vybavená vysoko účinným lisovacím 

  mechanizmom

• Patentované zadné veko nadstavby s lisovacím

  mechanizmom zabraňuje vnikaniu nečistôt do 

  vodiacich dráh posuvnej dosky

• Teleskopický valec výtlačnej steny so zdvojeným

  účinkom umožňuje reguláciu protitlaku podľa práve

  zváženého odpadu, príp. sa dá protitlak úplne vypnúť

• Vysoká flexibilita nasadenia pre všetky druhy odpadov

• Pre potrebu výsypu veľkoobjemových kontajnerov

  (napr. Typ UB, Mulda) slúži modifikovaná nadstavba 

   M-U-T Powerpress

• Zosilnené funkčné časti pre potrebu zvýšenia 

  lisovacieho výkonu a veľkého množstva odpadu, 

  vybavený príslušným typom vyklápača

• Vysoko výkonný v zbere priemyselného a obje-

  mového odpadu a recyklovateľných materiálov

• Robustná konštrukcia s extrémnym stlačením

• Použitie vysoko kvalitných materiálov



Nadstavba MUT

Nadstavby sú dodávané vo veľkom množstve variantov, prevedení a výbav – jednostranné zametanie, 

obojstranné zametanie, predsunutá kefka, sanie za vozidlom, skrápanie, umývanie nízkotlakovou vodou a pod.
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čistiaca technika

Zametací stroj

• Nadstavba pracuje v režime obehového system, t.j. 

  že iba 30% nasatého vzduchu sap o filtrácii dostáva 

  do ovzdušia, ostatných 70% cirkuluje

• Nízka prašnosť na výstupe vzduchu z nadstavby (cca

  o ¼ oproti priebehovej nadstavbe)

• Vysoká účinnosť – 70%vzduchu má systémovú rýchlosť

• Cirkulujúci vzduch sa ohrieva a tak je možno nadstavbu

  použiť až do -7 stupňov Celzia

• Nádoba na odpad vrátane zadného veka z nerezu 

   s integrovanou nádržou na vodu

• Elektronicky riadené čerpadlo pohonu dmychadla

  pre konštantné otáčky, nezávislé na otáčkach 

  motoru (t.j. pri zvýšení či znížení rýchlosti pojazdu 

  sú otáčky dmychadla konštantné)

• Hydraulické a pneumatické ovládanie hrebeňov 

  a škrabiek z kabíny vozidla



Určeno pro nádoby na odpad:

Guľaté 2-kolieskové    4-kolieskové

70 l a 110 l 60 - 370 l 500 - 1100 l (i s plochým vekom)

Vyklápače

Vyklápače nádob dodávame v dvoch prevedeniach a to v univerzálnej uzatvorenej (nedelenej a delenej) a 

univerzálnej otvorenej nízkoložnej. Robustnosť konštrukcie spolu s použitím kvalitných materiálov umožnila

vytvoriť veľmi kvalitný univerzálny vyklápač s vysokou efektivitou a minimálymi nárokmi na údržbu.
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Náhradné diely

Prenájom zvozovej techniky

Spoločnosť Komunálna technika, s.r.o. je dodávateľom vysoko kvalitných náhradných dielov vrátane všetkého

príslušenstva na takmer všetky typy komunálnych a zametacích nadstavieb a vyklápačov. Vďaka spolupráci so

silnými partnermi sme schopní zaistiť dodanie dielov v čo najkratšom možnom case. Samozrejme naň posky-

tujeme aj záručný  a pozáručný servis. Ponúkame poradenstvo v oblasti servisu aj vytipovania náhradných

dielov.

Naša spoločnosť je schopná v prípade vypovedania služieb vašeho vozidla zaistiť náhradu v podobe prenájmu 

našeho vozidla do 24 hodín tak, aby nebula ohrozená prevozuschopnosť vašeho vozového parku. Môžete si 

vybrať, či požadujete dlhodobý alebo krátkodobý prenájom. U oboch variantov zaisťujeme kompletný servis.

U prenajímaných vozidiel nemáte žiadne dodatočné náklady a môžete naplno využívať voz k vami požadova-

nému účelu za výhodných podmienok. Spoločnosť Komunálna technika, s.r.o. tiež ponúka služby operatívneho

leasingu, vďaka ktorému prestanete mať starosti s autami vo vašej spoločnosti.
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Komunálna technika, s.r.o.

Murgašova 2
949 12 Nitra

Tel.: +421 907 031 777

obchod@ktechsk.sk

IČO:             35935545
DIČ:            2022004677

IČ DPH: SK2022004677

www.komunalna-technika.sk


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16

